
 

 

 

 

NOTA INFORMATIVA CONJUNTA COSEMS/CEVS/SES - RS 

Porto Alegre, 23 de março de 2020. 

 

Informa aos Secretários Municipais de Saúde sobre a organização da 22ªCampanha Nacional de 

Vacinação contra a Influenza.  

  

Prezados Gestores, 

 

 A 22ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza acontecerá no período de 23 de 

março a 22 de maio de 2020, com a realização do Dia D (Dia Nacional de Mobilização) em 09 de 

maio. Neste ano, a organização da Campanha terá modificações importantes, devido ao cenário de 

emergência de saúde pública declarado em função da pandemia de infecção humana pelo novo 

coronavírus (COVID-19).  

• A data de início da Campanha foi antecipada em cerca de um mês, o que exigiu a 

estruturação rápida da estratégia por parte das três esferas de gestão envolvidas: a União, a 

Secretaria Estadual e as Secretarias Municipais de Saúde. 

• Houve expansão do público-alvo da Campanha, com a introdução de dois novos grupos 

prioritários: as pessoas de 55 a 59 anos (59 anos, 11 meses e 29 dias) e as pessoas com 

deficiência. Esses dois grupos somam-se aos que já se encontram incluídos: indivíduos 

com 60 anos ou mais de idade, crianças na faixa etária de 6 meses até 5 anos, 11 meses 

e 29 dias, as gestantes, as puérperas (até 45 dias após o parto), os trabalhadores da 

saúde, os professores das escolas públicas e privadas, os povos indígenas, os grupos 

portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas 

especiais, os adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas 

socioeducativas, a população privada de liberdade e os funcionários do sistema 

prisional, além das forças de segurança e salvamento. 

• A vacinação destes grupos está organizada em etapas, com datas definidas pelo Ministério 

da Saúde, publicadas no Informe Técnico da 22ªCampanha Nacional de Vacinação contra a 

Influenza. 

• Os grupos elencados como prioritários são os que encontram-se sob o maior risco de 

adoecer e morrer por infecções associadas ao vírus da Influenza, identificados através de 

um complexo sistema de Vigilância Epidemiológica, sob a chancela do Ministério da 

Saúde. Ressaltamos a importância de realizar a vacinação exclusivamente para estes 

grupos no período de Campanha, conforme o calendário estabelecido pelo Ministério da 

Saúde. 
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• Várias medidas de redução da aglomeração nas unidades de saúde foram recomendadas, 

visando proteger os grupos prioritários, que se encontram em situação de maior 

vulnerabilidade para a COVID-19 e para a influenza. Dentre essas medidas de redução das 

aglomerações, o Ofício Circular nº2/2020/DEIDT/SVS/MS, emitido em 23 de março de 

2020, recomenda o adiamento da vacinação de rotina no período de 23 de março a 15 

de abril, durante a etapa direcionada aos idosos na Campanha.  

• A vacinação de influenza de forma excepcional e complementar em farmácias privadas está 

autorizada e regulamentada através da Portaria SES nº 213/2020, que estabelece os 

requisitos mínimos para esta atividade. 

 

 Por fim, para que a realização da estratégia atinja o seu objetivo, que é proteger grupos 

populacionais mais vulneráveis, pedimos seu apoio irrestrito às equipes de vacinação, através dos 

subsídios necessários à execução do que foi planejado. Pedimos também o estreitamento da 

comunicação com a população, divulgando principalmente as medidas adotadas, o calendário da 

estratégia e a composição dos grupos prioritários. 

 Cordialmente agradecemos a oportunidade, 

 Sem mais para o momento, 

   

  

 


